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Pan Piotr Dominik 

Członek Rady Nadzorczej  

Termin upływu kadencji: 29 maja 2019 roku 

 

Kariera zawodowa 

W latach 1998-2004 - Wyższa Szkoła Biznesu-National - Louis University w Nowym Sączu 

- projektant 

W latach 2007-2008 — Internet Group S.A. (obecnie W Investments S.A.) - łączone 

doświadczenia, do stanowiska strategy marketing manager 

W latach 2008-2009 — Peppermint Sp. z o.o.- łączone doświadczenia do stanowiska 

Interactive Manager 

W latach  2010 - 2015 Super-Fi Polska sp. z o.o. (obecnie Plan B sp. z o.o.) - 

współzarządzający. 

Od roku 2016 -  Huee Sp. z o.o. - Partner zarządzający/Prezes Zarządu/wspólnik. 

 

Wykształcenie 

Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu-National - Louis University w Nowym Sączu, kierunku 

E-Business. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działań 

związanych z marketingiem w Internecie. Swoje doświadczenia zdobywał pracując dla 

różnorodnych agencji marketingowych związanych z działaniami reklamowymi 

w Internecie. Przez ponad pięć lat rozwijał swoje kompetencje współpracując przy 

realizacji projektów z austriackimi agencjami realizującymi projekty na terenie całej 

Europy. Aktualnie zarządzający agencją Huee (Huee sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie), 

będąc zarówno jej współwłaścicielem. 

 

Pan Piotr Dominik w latach 2010-2015 pełnił funkcję prezesa zarządu Super-Fi 

Polska sp. z o.o. w Warszawie (obecnie Plan B sp. z o.o. w likwidacji) a także był 

udziałowcem w/w Spółki. Obecnie Spółka jest w likwidacji. Od 2016 r. do dnia obecnego 

Pan Piotr Dominik jest prezesem zarządu a także wspólnikiem (udziałowcem) spółki 

prawa handlowego: Huee Sp. z o.o. 

 

Pan Piotr Dominik nie był prawomocnie skazany za przestępstwo oszustwa oraz nie został 

na niego nałożony zakaz działania jako członek organów spółek prawa handlowego.  

 

Pan Piotr Dominik nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, a także nie 

jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie 

figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy 

o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


